Mogen wij ons voorstellen!
MR Bs Mijn Spoor

Wie en wat is de Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR)
bestaat uit ouders en leerkrachten die praten over de inhoud,
de organisatie van het onderwijs
en het beleid op school.
De MR vergadert 5x per schooljaar en overlegt daar met de
directie en het schoolbestuur
over onderwerpen zoals besteding van geld en gebruik van
gebouwen, het vaststellen van
vakanties en vrije dagen, de
manier waarop ouders kunnen
meehelpen binnen het onderwijs
en andere activiteiten, het kiezen van leermethodes en verbeteringen van het onderwijs in het
algemeen.

waarin belangen van de school
worden behartigd, dus voor de
kinderen, ouders en leerkrachten.

Voor verder informatie over
medezeggenschap zie:
www.infowms.nl

Elk belangrijk besluit dat het
bestuur wil nemen wordt voorgelegd aan de MR.
Op zijn beurt kan de MR een
standpunt kenbaar maken aan
het bestuur.
Kort samengevat heeft dus de
MR bij veel schoolzaken advies
en/of instemmingsrecht richting
bestuur en de schoolleiding.
Vertegenwoordiging van ouders
in de MR geeft een uitstekende
mogelijkheid om positieve invloed uit te oefenen op het
schoolbeleid.
Zo vormen de ouders en de
leerkrachten van de MR een raad

Waar kun je ons vinden
Als leden van de Medezeggenschapsraad kunnen wij ouders
met vragen, helpen te zoeken
naar de juiste oplossingen.
De leerkrachten die in de Mr
zitten zijn:
Juf Anita ( Ib-er en leerkracht in
groep 7)
Juf Wijnanda ( leerkracht in
groep 5)

Juf Elleke ( Leerkracht in groep
1/2 en ICT-er)
Judith van de Stouwe ( moeder
van leerling uit groep 3)
Cor van Arkel ( vader van leerling uit groep 5)
Nick Weijers ( vader van leerling
uit groep 2)

Interessante informatie:
•

Wie zijn wij?

•

Waar kun je ons vinden?

•

Wat doet de MR

•

Welke taken hebben wij?

MR Bs Mijn Spoor
Belemnieterf10
6413LHeerlen

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

Tel: 045233722
E-Mail: mr.bsmijnspoor@movare.nl

De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een
medezeggenschapsraad (MR) is. Medezeggenschap kan
worden vertaald worden in mee denken en mee beslissen over zaken die voor de school van belang zijn.

Mogen wij ons even
voorstellen

Het schoolbestuur (MOVARE) en de directie zijn verantwoordelijk voor de te nemen beleidsbeslissingen. Zij
handelen echter niet alleen, maar doen dit in overleg
met onder andere de MR. De medezeggenschapsraad
heeft informatie-, instemmings-, advies- en initiatiefrecht en mag meebeslissen over beleidszaken zoals
schoolgids, jaarplan, zorgplan en financieel beleid.
De MR bemoeit zich niet met de inhoud van het werk op
school; zij kiest bijvoorbeeld geen rekenmethode, bemoeit zich niet met de overgang van een leerling naar
de volgende klas. Daarnaast is de MR niet bevoegd om
een individuele klacht in behandeling te nemen. Het MRReglement kunt u hier inzien:
http://www.movare.nl/movarecms/
upload/12/070901MR%20reglement.pdf
Onze onderwijsstichting, MOVARE, heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft
instemming of advies over schooloverstijgende zaken.
Dit zijn aangelegenheden die van gemeenschappelijk
belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van
de scholen, met als doel de beleidsontwikkeling mede
vorm te geven. Voor de actuele samenstelling van de
GMR en het GMR-Reglement .

Voorzitter:
Anita
Ib’er van de bovenbouw op school.
Als voorzitter leidt
ik de vergaderingen, stel ik het
jaarplan van de MR
op en overleg met
verschillende geledingen.

Secretaris:
Wijnanda
Leerkracht van
groep 5
Als Secretaris verzorg ik de post.

Penningmeester:
Nick
Werkzaam in de wegenbouw

Cor
Jolijn

Vader van Valesca uit
Leerkracht van groep 7 groep 6.
en Leesspecialist op
Manager bij de Nederschool.
landse Spoorwegen afdeling veiligheid en service.

Notulist:
Judith
Moeder van Sam uit
groep 4.

Secretaresse bij de afdeling ouderenzorg van
Zuyderland geestelijke
gezondheidszorg

